“Een stukje oneven metselwerk”

Door: Tom Winnubst

Meesterproef Universiteitsgebouw
Universiteitsgebouw Leiden / Hortus Botanicus
Langs de ingang, richting de Hortus Botanicus zit in de bakstenengevel van een van de
universiteitsgebouwen van de UL een indrukwekkend stuk metselwerk verstopt.
Dit sprong mij gelijk in het oog als iets bijzonders,
Het leek een dilatatie in de vorm van 3 verschillend symmetrische golven of bogen, daarnaast waren de
lagen ook nog eens oneven vergeleken met de andere zijde van de dilatatie.
Het is een soort dilatatie tussen 2 gemetselde buitenmuren, de dilatatie of hoe ik het liever zie,
als lijn in het metselwerk. Deze lijn moet een vogel voorstellen.
In de twee verschillende in het zelfde verband gemetselde buitenmuren zijn de voegen en lagen niet parallel
aan elkaar. Ze ontmoeten elkaar op de lijn of op de vogel, de voeg aan de ene zijde loopt dus tegen een
steen op de andere zijde van de lijn.
Langs deze lijn moet elke steen die deze ontmoet op een zeer precieze wijze worden afgewerkt dat het als
ware puzzelstukjes in elkaar vallen.
Vooral de golf vormende deel van de lijn naast het midden zien er uit als zeer verfijnd werk.
Dit hoogstaand stukje metselwerk is niet recentelijk uitgevoerd, maar rond het jaar 1600 heeft een Vlaamse
metselaar dit gemetseld voor gebouwen van de nieuwe universiteit van Leiden. Dit werk is een meesterproef,
hieraan kon gezien worden of de metselaar bekwaam genoeg was om in het metselaarsgilde toe te treden.
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Meestal werden deze meesterproeven binnen of buiten het gildehuis van het desbetreffende gilde
vervaardigd, dus vind je ook meestal meerdere bij elkaar, van verschillende niveaus en technieken.
Een bekend voorbeeld hier van is de Waag op de Nieuwmarkt, een verzamelgebouw van verschillende
gilden in Amsterdam. Hier zijn binnen en ook buiten verschillende proeven te vinden, onder andere
gemetselde kozijnen en binnen verschillende soorten golvende gebogen en roterende kolommen en zuilen.
De gene in Leiden daarentegen staat in zijn eentje, nergens anders op het gebouw zijn dit soort
meesterproeven of ander soorten opvallende gemetselde ornamenten op het gebouw te vinden.
Dit duid erop dat er een zeer bijzonder gebouw in de tijd was. En was tevens ook geen gildehuis
Rond de eeuwwisseling van de 16e naar de 17e eeuw had Leiden net zijn eigen universiteit gekregen en
werden de burger en werklui van Leiden alom geëerd, misschien was deze meesterproef op een universiteit
een “verering van de ambachten”. Wat de vogel zou kunnen betekenen is voor mij een mysterie, hij vliegt
van het universiteitsterrein af richting de straat, het zou iets van vrijheid kunnen betekenen.
Waarom er daarom gekozen is voor een Vlaamse metselaar en niet een Leidse is vreemd.
Wel waren de vlamingen werkelijke meesters in het metselen en waren ze in het 16e, 17e en 18e eeuwse
Europa zeer geliefd en gewaardeerd, zij hebben onder ander de wereldberoemde gemetselde bogen in de
Engelse kerken mede mogelijk gemaakt.
Een Vlaming was misschien de beste in zijn vak in die tijd en wist daarom dat Leiden een groeiende stad
was en hij zeker veel werk kon vinden in de toekomst daar.
Het moet in die tijd een prachtig gezicht zijn geweest hoe de metselaar daar met zeer veel beleid, geduld en
passie daar weken misschien wel maanden mee bezig is geweest.
Ten eerste moest metselaar daar rekening houden dat het metselwerk op de vogellijn oneven moest
uitkomen het metselwerk moest dus over hele gebouw aangepast worden.
Hij moest zich dus niet alleen concentreren op de vogellijn maar ook op het gebouw, het geheel, en ook nog
de andere metselaars niet te lastig te maken.
Om de onevenheid te creëren gebruikte de metselaar onder aan de muur een verschil in dikte van de steen
zodat hij hogerop een hoogte verschil kreeg, onderaan kun je één steen kunnen vinden waarin hij een beetje
heeft vals gespeeld, hij heeft de vogellijn in de steen heeft gekerfd in plaats van de steen op te delen.
De dikte in stenen resulteerde nog wel in onevenheden in de rest van het gebouw en zeker rond de
meesterproef.
Daarnaast moest de metselaar zeer precies te werk gaan, er is geen opening of gaatje te vinden, ook niet na
400 jaar, de fundering eronder moet ook met extra aandacht zijn gemetseld en gemaatvoerd, een kleine
verzakking zou funest zijn geweest voor de meesterproef.
Het metselwerk is nog in perfecte staat (recentelijk gerestaureerd), en ziet er uit als of het gisteren gedaan is.
Al dit werk is dus ook met gereedschap uit die tijd gedaan dus zonder allerlei soorten zagen en slijptollen,
dus de metselaar moest de stenen zeer precies op maat hakken, een verkeerd hak en hij kom weer
overnieuw beginnen.
De vogellijn is niet gevoegd, wat er voor zorgde dat de stenen precies op elkaar moeten passen, er was
geen marge om fouten te maken, kortom zeer precies werk. De voegen, die ook de lijn raakten moesten ook
zeer precies gedaan worden, de onevenheid van het mestelwerk zorgde ervoor dat de hij de voeg niet mocht
door laten lopen. Dus het voegwerk moesten ook nog eens zeer precies uitgevoerd en afgewerkt worden.
De metselspecie mocht niet over de vogellijn heen komen, en mocht dus ook niet deel uit gaan maken van
de constructie van de andere zijde.
Dit verfijnde stuk metselwerk is meer dan een stuk ornament, maar hier schuilt een heel levensverhaal
achter van waarschijnlijk een Vlaming die zijn naam wilde vestigen in het opbloeiende Leiden, en wilden dit
alles bewerkstelligen in deze stapeling van stenen.
Daarnaast heeft het gebouw ook iets bijzonders gegeven, in plaats van alleen de onderdelen die dit
classicistische gebouw zijn stijl geeft, en valt ook in deze moderne tijd op.
Het bijzondere van dit alles is dat de metselaar iets totaal anders mocht doen dan alleen de tekening en de
orders van de bouwmeester en architecten volgen, en zelf helemaal los mocht gaan, wat hem tegelijkertijd
veel aanzien gaf in het gilde en de stad.
Het is een stukje kunst van de meester zelf verwerkt in een gebouw!

